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Notitie, opgesteld door de Beraadsgroep Volwassenen
educatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het 
CDA t. 

De plaats van het educatief centrum 
in de volwasseneneducatie 

Inleiding 
De laatste jaren zijn de educatieve voor
zieningen voor volwassenen in Nederland 
in aantal toegenomen. Steeds meer mensen 
blijken behoefte te hebben aan educatie 
na het jeugdonderwijs. De voorzieningen 
zelf worden veelsoortiger en bieden ook 
meer werkgelegenheid. In totaal wordt het 
aantal cursisten op I miljoen geschat. 
De volwasseneneducatie is allang geen 
marginaal verschijnsel meer, maar kan 
gelden als een nuttig en onmisbaar 
onderdeel van het onderwijs. De proble
men die de volwasseneneducatie (hierna 
ook: VE) aankleven zijn helaas evenzeer 
in omvang en aantal toegenomen. 

ln deze tijd spelen uiteraard problemen 
rond de financiering een belangrijke rol. 
Daarnaast zijn er problemen die voort
vloeien uit de structuur van het overheids
beleid. Weliswaar verschenen reeds tal 
van rapporten en adviezen waarin oplos
singen worden aangedragen, maar het 
achterwege blijven van politieke overeen
stemming tussen de betrokken bewinds
lieden vormde steeds een beletsel voor 

een krachtdadig en doelgericht beleid. 

De problematiek: versnippering van het 
beleid 
Er zijn verschillende departementen bij de 
volwasseneneducatie betrokken, waarvan 
wij als belangrijkste noemen: 0 & W, 
WVC (voorheen CRM) en SoZa. Genoem
de departementen, en vooral de eerste 
twee, kennen grote verschillen in regel
geving en beleidstraditie. ln het algemeen 
kent 0 & W een sterk gecentraliseerde 
regelgeving, terwijl WVC een meer decen
trale financiering van educatieve voor
zieningen heeft ontwikkeld. 
Het is noodzakelijk dat de betrokken de
partementen komen tot een samenhangend 
beleid met betrekking tot de volwassenen
educatie. Wanneer er in de huidige situa
tie sprake is van nieuwe educatieve voor
zieningen, wordt de financiering veelal 
over verschillende begrotingen verdeeld. 
De uitvoering berust bij het meest betrok· 
ken departement 2 • Hierdoor raakt het 
VE-beleid versnipperd en vindt geen on
derlinge afstemming plaats. Ook de veel-

1 De Beraadsgroep Volwasseneneducatie kwam tot stand op instigatie van het Sectoroverleg
orgaan Onderwijs & Wetenschappen van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Vaste 
deelnemers waren dr. J. de Jonge, drs. H.A. J. Klooster (secretaris), P. G. Kroeger (fracticme
dcwerker) en drs. A. M. Oostlander. De Beraadsgroep vergaderde in wisselende samenstelling 
van november 1981 tot maart 1982. Enkele malen werd een beroep gedaan op externe adviseurs. 

' Als voo~becld kan gelden het 'Project alfabetisering en educatieve activiteiten culturele min
dm·heden', waarvoor het voormalige ministerie van CRM in 1982 .f 4 miljoen beschikbaar had 
en 0 & W .f 2,5 miljoen. Hieraan kon eventueel nog een bijdrage uit het budget van de staats
secretaris voor het minderhedenbeleid worden toegevoegd. De uitvoering van dit project loopt 

verder geheel via CRM/WVC. 
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heid van experimentele projecten, activi
teiten en adviesorganen getuigt reeds van 
een gebrek aan samenhang in het over
heidsbeleid. 

De beginselen: gespreide vcrantwoorde
Hjkheid en solidariteit 
Wanneer wij zoeken naar een oplossing 
van de geschetste problematiek, dienen wij 
uit te gaan van een christen-democrati
sche visie op de mens en samenleving. 
Hierbij staat het beginsel van de gespreide 
verantwoordelijkheid centraal. Onderwijs 
en vorming zijn beleidsterreinen, waar de 
eigen identiteit en het initiatief van de 
burgers een essentiële rol behoren te spe
len. De overheid moet ruimte laten voor 
een eigen invulling 'van onderop'. Inzake 
de volwasseneneducatie zal de overheid 
kaders moeten scheppen waarbinnen de 
verantwoordelijkheid van de betrokkenen 
tot haar recht kan komen. Uit het oogpunt 
van solidariteit, een ander beginsel van 
de christen-democratie, dient ernaar te 
worden gestreefd dat groepen met een 
aanzienlijke educatieve achterstand zo 
weinig mogelijk drempels ontmoeten, 
mede om het 'tweede kans'-karakter van 
de volwasseneneducatie niet verloren te 
laten gaan. Juist dit aspect van de VE is 
van belang voor de ontplooiing van men
sen, die verantwoordelijkheid moeten 
dragen. 

De oplossing: het educatief centrum 
Wanneer men streeft naar harmonisatie 
van het YE-beleid en het educatief aan
bod, en tegelijk rekening wil houden met 
het beginsel der gespreide verantwoorde
lijkheid, dan verdient het aanbeveling te 
kiezen voor een zodanige opzet, dat orga
nisatie en uitvoering van de VE op lokaal 
of regionaal niveau plaatsvinden en de 
globale beleidsontwikkeling op centraal 
niveau blijft. 
Kern van het harmonisatiestreven blijft 
natuurlijk een efficiënte organisatie van 
het educatief aanbod en de afstemming 
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daarvan op werkelijke behoeften. Gesprei
de veran',woordelijkheid betekent in con
creto de verantwoordelijkheid dáár leg
gen, waar de educatie werkelijk plaats
vindt. 

Hier en daar is men al bezig de volwas
senencduc:ltie regionaal te bundelen en te 
coördineren, waarbij een verscheidenheid 
in vormgeving aan het licht is getreden. 
Het is dicnsiig dat het harmonisatiebeleid 
op deze ontwikkelingen aansluit. 
De centrale overheid krijgt in ieder geval 
tot taak, een jaarlijks VE-budget beschik
baar te stellen, dat het produkt is van 
interdepartementale samenwerking. In 
samenhang met dit budget dient de over
heid elk jaar een beleidsplan op te stellen. 
Op regionaal niveau worden activiteiten 
op het gebied van de volwasseneneducatie 
gecoördineerd, gefinancierd en gestimu
leerd in een zogenaamd educatief centrum. 
Dit educatief centrum (EC) vormt het or
ganisatorisch knooppunt van de volwas
seneneducatie in een bepaalde regio. 
De educatieve instellingen die voor be
kostiging of subsidie uit de openbare kas 
in aanmerking willen komen, zijn vcrplicht 
te participeren in het regionaal educatief 
centrum. Het EC heeft tot taak de ver
schillende activiteiten erbij te betrekken 
of te stimuleren, en heeft daarnaast een 
belangrijke coördinerende functie bij de 
verdeling van het beschikbare budget. Het 
is duidelijk dat er tot op zekere hoogte 
regionale variatic in het educatief aanbod 
kan optreden. De regionale indeling der 
educatieve centra kan het beste geschie
den naar het model van de planprocedure 
van het voortgezet onderwijs. De in de 
planprocedure gehanteerde regio's zijn 
gebaseerd op zogenaamde 'educatieve 
voedingsgebieden', die wel eens goed zou
den kunnen passen bij de doelstelling van 
het educatief centrum. In ieder geval is 
het noodzakelijk dat de rijksoverheid de 
planning der EC's bij wet vaststelt 
De uitvoering van de educatieve taken 
moet echter zo veel mogelijk een zaak zijn 
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van de organisaties die in het EC partici
peren. Het EC mag nooit worden tot een 
keurslijf, dat door de rijksoverheid aan de 
deelnemende instellingen wordt opge
drongen Het is daarom aan te bevelen, het 
bevoegd gezag van het EC samen te stellen 
uit vertegenwoordigers van de deelnemen
de instellingen, desgewenst aangevuld met 
vertegenwoordigers van andere belang
hebbende maatschappelijke groeperingen. 
Op deze manier zijn de deelnemers zelf 
vcrantwoordelijk voor de gang van zaken 
bij de organisatie en coördinatie van het 
eclucatief aanbod. Voor eigen initiatieven 
vanuit de samenleving is dit een goede 
zaak, aangezien men de eigen verantwoor
delijkheid kan beleven en het werk niet 
te zeer afhankelijk wordt gemaakt van 
richtlijnen op rijksniveau. 
Wanneer de verantwoordelijkheid wordt 
gelegd bij de participanten in het EC, is 
men gedwongen tot onderlinge overeen
stemming te komen op het regionale vlak, 
waar het beleid tot uitvoering wordt ge
bracht en waar men de behoeften en pro
blemen van cursisten van nabij kent. 
Het is duidelijk dat de instellingen die in 
het EC participeren hun zelfstandigheid 
moeten behouden. Dit betekent dat de 
grondwettelijke vrijheid van onderwijs 
ook met betrekking tot de volwassenen
educatie gewaarborgd wordt, en dat ruim
te wordt geschapen voor levensbeschou
welijke verscheidenheid. Elke deelnemen
de instelling is wel volledig medeverant
woordelijk voor het reilen en zeilen van 
het EC. 
In ieder EC zal een basisaanbod van edu
catieve voorzieningen aanwezig moeten 
zijn dat uit de algemene middelen wordt 
gefinancierd. De voorzieningen die boven 
dit basisaanbod uitstijgen, worden gedeel
telijk uit de eigen bijdragen van de cur
sisten bekostigd. 
Tevens kan worden overwogen, de eigen 
bijdrage van de cursisten via de EC's te 
innen. De grote aantallen deelnemers aan 
de verschillende educatieve activiteiten 
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staan borg voor een aanzienlijke op
brengst. Op deze manier kan de toene
mende belangstelling voor volwassenen
educatie ook financieel worden opgevan
gen. ln deze tijd van financiële krapte 
zullen de stroomlijning van het beleid, de 
eigen bijdragen en een gerichte subsidië
ring van de EC's zelf, mogelijkheden 
scheppen voor uitbreiding van de voor
zieningen. De financiële beheersbaarheid 
van de volwasseneneducatie wordt zo een 
haalbare zaak. 
Het verdient de voorkeur, een apGrte wet 
op het educatief centrum te ontwerpen. 
In het regecr2.kkoord van heL kabinet-Van 
Agt ll en het kabinet-Lubbers is reeds 
een bcleidsproject aangekondigd, waarin 
de wetgeving met betrekking tot de vol
vnsseneneducatie een belangrijke plaats 
inneemt. Een aparlc wet is verkieslijk, 
omdat op die manier volledig recht kan 
worden gedaan aan het specifieke karak
ter van het EC als trait d'union tussen 
onderwijs- en welzijnswetgeving. 

Een minimaal educatief aanbod 
Eerder spraken wij over het belang van de 
volwasseneneducatie bij het wegwerken 
van educatieve achterstand en als 'tweede 
kans'-onderwijs. Hiermee dient rekening 
lc worden gehouden bij de samenstelling 
van het pakket educatieve voorzieningen, 
dat via het educatief centrum minimaal 
beschikbaar moet zijn. 
V oor mensen met een geringe opleiding 
zijn de kansen om (weer) aan de slag te 
komen klein, zeker in een tijd van stij
gende werkloosheid. Terwille van deze 
groep moeten onderdelen als beroepsoriën
tatie en algemene technische vorming in 
het basispakket worden opgenomen. Hier
bij valt te denken aan centra voor vak
opleiding volwassenen en andere schakel
cursussen voor werklozen. Op deze wijze 
kunnen meer mensen zich ontplooien in 
de sfeer van de betaalde arbeid. Maar ont
plooiing heeft niet alleen te maken met de 
problemen die zich op de arbeidsmarkt 
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voordoen. Daarom moeten ook algemene 
maatschappelijke vaardigheden tot het 
basispakket worden gerekend. Hieronder 
kunnen worden verstaan scholing in be
stuurlijke zaken en cursussen voor leden 
van de ondernemingsraad. 
In de derde plaats kan alfabetisering als 
onderdeel van het basispakket worden ge
noemd. Alfabetisering is niet alleen van 
belang voor culturele minderheden, maar 
ook voor een aanzienlijk aantal autoch
tone landgenoten. 

Besluit 
Het educatief centrum is een interessante 
mogelijkheid om de bestuurlijke ineffi
ciëntie inzake de volwasseneneducatie 
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tegen te gaan. Het educatief centrum 
draagt bij tot harmonisatie van het beleid 
aan de basis en tot beleving van de ver
antwoordelijkheid van de betrokkenen. 
Tevens biedt het ruimte voor levensbe
schouwelijke verscheidenheid. In politicis 
lijkt het inzicht, dat met betrekking tot de 
volwasseneneducatie knopen moeten wor
den doorgehakt, alom aanwezig. De po
litieke wil om maatregelen te nemen ont
breekt niet. Er is nog wel verschil van 
mening over de aard van die maatregelen. 
Het CDA zal in de discussie een eigen 
geluid moeten laten horen. 


